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Kronmed online, o provocare 
acceptată!

PLATFORMA DEMIO

Demio este o platformă dedicată susținerii 
webinariilor și conferințelor online!  

După o analiză amănunțită, Demio s-a dovedit 
soluția perfectă pentru susținerea online a 
Congresului pentru Studenți și Tineri Medici 
KronMed.  

Funcții precum transmiterea live a imaginii și 
oglindirea ecranului, alături de posibilititatea de 
diseminare a materialelor și a sondajelor de opinie  
sunt doar câteva dintre funcțiile ce ne-au convins 
să alegem această platformă. 



Pasul 1. 

Deschideți Demio și accesați 
camera evenimentului pe care 

urmează să îl susțineți.

Pasul 2.  

Pregătiți camera evenimentului, 
în timp ce participanții așteaptă 
ca dumneavoastră să dați start 

sesiunii. Cât timp dumneavoastră 
pregătiți materialele și verificați 

ca toate sistemele să 
funcționeze, participanții vor 

aștepta într-un ‘’waiting room’’  
virtual, creat de echipa de 

organizare KronMed.  

Pasul 3. 

Porniți sesiunea și sunteți live, 
alături de participanții KronMed!



Odată ce sunteți gata, apăsați “START 
SESSION” și sesiunea va începe!

Aici veți vedea mesajele din partea 
participanților (inclusiv comentarii și 
întrebări) - Chat-ul poate fi administrat de 
către unul dintre voluntarii noștri și vă vom 
selecta doar întrebările relevante!

În această secțiune puteți vedea 
care sunt participanții aflați în 
camera de așteptare. 

Aici veți regăsi materialele pre-
încărcate de dumneavoastră și pe 
care plănuiți să le prezentați 
participanților.

“Handouts” reprezintă 
materialele pe care doriți să le 
oferiți participanților (ghiduri, 
materiale ajutătoare).

Microfonul pornit/oprit 

Camera video pornită/oprită

“Polls” - Sondaje de opinie/Întrebări cu 
răspuns multiplu la care participanții să 
răspundă în timpul evenimentului.



Interfață prietenoasă și 
asistență permanentă!

Pe întreg parcursul prezentării veți 
fi asistat de unul dintre membrii 
comitetului nostru de organizare. 
Acesta va administra secțiunea de 
chat și vă va transmite informațiile 
relevante. Voluntarul se va afla în 
aceeași cameră cu dumneavoastră 
și vă va asigura întreg suportul 
necesar pentru a desfășura 
sesiunea într-o manieră cât mai 
facilă pentru dumneavoastră.  

Voluntarii noștri vor asigura și 
sesiuni de simulări, pentru a asigura 
confortul dumneavoastră și pentru 
a vă răspunde eventualelor 
întrebări.   

Cât timp s-a scurs de la începerea sesiunii

Butonul de oprire al sesiunii 

Butonul ce vă deschide 
meniul de resurse, din care 
puteți partaja resurse, 
adresa întrebări și distribui 
anunțuri personalizate. 

În această secțiune puteți urmări 
numărul participanților. 



CONFERINȚE ȘI 
KEYNOTE-URI

 Dumneavoastră susțineți prezentarea, 
iar echipa de organizare KronMed se ocupă 
de managerierea chat-ului, de diseminarea 
întrebărilor și a sondajelor de opinie, alături 
de marcarea întrebărilor importante și 
evidențierea momentului când răspundeți 
acestora. 

 Vă invităm să luați în considerare 
transmiterea live a sesiunii din cadrul Aulei 
Transilvania, Brașov. Locația va fi pregătită 
pentru dumneavoastră cu întreg necesarul 
tehnic pentru transmiterea evenimentului.  

Mesajele participanților pot fi marcate drept 
întrebări și, mai apoi, cu ajutorul funcției “Răspunde 
la întrebare” toți participanții vor fi notificați că se 
oferă răspuns întrebării respective. 

Se pot publica anunțuri 
personalizate în timpul 
prezentării și acestea vor 
apărea drept anunțuri pop-up.



RESURSE 
SUPLIMENTARE

Site oficial: demio.com  

Tutorial video  

Materiale Informative  

Materiale Suplimentare 

 Configurarea camerelor evenimentelor, 
stabilirea datei și a intervalului orar în care 
acestea se desfășoară, alături de crearea și 
personalizarea camerei, vor fi efectuate de către 
comitetul de organizare.  

 Pe dumneavoastră vă rugăm respectuos să ne 
transmiteți materialele pe care le doriți incluse în 
prezentare, până la data de 17 Noiembrie.  

 Vă mulțumim! 

Comitetul de Organizare KronMed 

IMPORTANT

http://demio.com
https://demio.com/product/watch-a-demo?utm_source=website&utm_medium=homepage
https://university.demio.com/course/hosting-your-event
https://university.demio.com

